
USA – Polska – Ukraina.
Szanse i zagrożenia dla sektora gazowego

Wrocław, dnia 25 września 2019 r. 



SGT – polski odcinek gazociągu Jamał - Europa
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• Właścicielem SGT jest System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.,

natomiast operatorem SGT jest OGP GAZ-SYSTEM S.A.

• W 2018 r. przez SGT przesłano 34,66 mld m3 gazu, w tym ok. 30 34,66 mld

m3 do Niemiec.

• 17 listopada 2010 r. Prezes URE wyznaczył GAZ-SYSTEM S.A. na

niezależnego operatora SGT na okres do 31 grudnia 2025 r.

• 25 października 2010 r. GAZ-SYSTEM S.A. i EuRoPol Gaz S.A. zawarły umowę

o powierzeniu funkcji operatora na SGT. Umowa obowiązuje do końca 2019

roku.

• W 1995 r. EuRoPol GAZ zawarł z GAZPROM kontrakt, na mocy którego

rosyjska firma przesyła gaz przez SGT. Kontrakt ten przestanie obowiązywać

16 maja 2020 r.

• 2 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo

energetyczne, która przewiduje, że Gaz-System i EuRoPol Gaz powinny

na 90 dni przed wygaśnięciem obecnej umowy zawrzeć nową. Jeśli tego

nie zrobią, wydanie decyzji zastępującej tę umowę do czasu zawarcia

przez strony nowej umowy, będzie obowiązkiem Prezesa URE.

• W związku z tym powstają, następujące pytania:

- Czy EuRoPol Gaz i GAZ-SYSTEM zawrą umowę o operatorstwo?

- Czy ta sytuacja spowoduje wzrost taryfy przesyłowej na SGT i

jednocześnie obniżenie taryfy krajowej sieci przesyłowej?

Źródło: dane GAZPROM: https://www.gazprom.com/projects/yamal-europe/
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• 31 grudnia 2019 r. wygasa aktualny kontrakt na tranzyt gazu z Rosji przez Ukrainę do Europy.

• Tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę, najwyższą wartość osiągnął w 1998 r. – 141,1 mld m3. W 2008 r. wolumen gazu transportowanego przez system przesyłowy

Ukrainy, zmniejszył się do 119,6 mld m3. Z kolei w roku 2018, było to 86,8 mld m3, co stanowiło 43% całego rosyjskiego eksportu gazu na kierunku zachodnim.

• Dziennie przez Ukrainę płynie do Europy 240 mln m3 gazu. Podczas gdy przed uruchomieniem Nord Stream było to nawet 390 mln m3.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Russian gas transit through Ukraine after Nord Stream 2: scenario analysis, Ukrainian

Centre for European Poliсy, 2018 oraz danych GAZPROM
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Ukraiński rynek gazu
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• Trwają negocjacje w sprawie nowej umowy tranzytowej.

• Konsultacje, które rozpoczęły się w połowie 2018 r. prowadzone są w formacie

trójstronnym - z udziałem Moskwy, Kijowa i Komisji Europejskiej.

• Warunkiem podpisania nowej umowy jest odstąpienie przez Gazprom i Naftogaz

od wzajemnych roszczeń. Naftogaz domaga się od Gazpromu 2,5 mld USD

zasądzonych przez sztokholmski arbitraż z tytułu naruszenia przez Gazprom

klauzuli ship or pay.

• Podczas ostatniej rundy konsultacji, przeprowadzonej 19 września 2019 r.,

Gazprom wyraził gotowość zawarcia nowego kontraktu zgodnie

z regulacjami UE, pod warunkiem, że Ukraina do 1 stycznia 2020 r. dostosuje

sektor gazowy do zaleceń trzeciego pakietu energetycznego UE i powoła

niezależnego operatora gazociągów.

• Jednocześnie Rosja zaproponowała zawarcie kontraktu krótkoterminowego (na

rok), w przypadku, gdy do końca bieżącego roku Ukraina nie wdroży wymogów

UE.

• Podczas spotkania strona ukraińska przedstawiła projekt umowy o współpracy

operatorów gazowych oraz standardową umowę na tranzyt. Naftogaz przekazał

też Gazpromowi harmonogram działań potrzebnych do zakończenia wydzielenia

z koncernu operatora systemu przesyłowego.

• Kolejną rundę negocjacji zaplanowano na koniec października.

Źródło: Oxford Institute for Energy Studies

• W 2018 r. na Ukrainie znacznie obniżono stawki przesyłowe.

• W przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez zakończeniem

aktualnego kontraktu z Gazpromem ceny gazu dla odbiorców

końcowych na Ukrainie mogą wzrosnąć nawet czterokrotnie.



Budowa Nord Stream 2
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[pierwotna trasa przez duńskie wody terytorialne]

[północno-zachodnia trasa alternatywna]

[południowo-wschodnia trasa alternatywna]

[granice terytorialne]

[linia środkowa pomiędzy duńską a polską wyłączną strefą 

ekonomiczną]

Źródło: https://politiken.dk/indland/art7276989/Nord-Stream-2-tr%C3%A6kker-ans%C3%B8gning-tilbage-for-

rute-p%C3%A5-dansk-s%C3%B8territorium 

Trasa pierwotna przebiegała przez wody terytorialne. Zgodnie ze znowelizowanymi

przepisami duńskiego prawa (Ustawa o Szelfie Kontynentalnym), budowa rurociągów

przebiegających przez duńskie wody terytorialne wymaga uzyskania pozwolenia od

Ministra Energii. Wydaje on taką zgodę, pod warunkiem, że budowa rurociągów jest

zgodna z interesem państwa w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa oraz

obronności. Pozwolenie wymaga także pozytywnej opinii Ministra Spraw

Zagranicznych.

Dla dwóch tras alternatywnych (północno-zachodniej i południowo-wschodniej) nie

jest wymagane uzyskanie pozwolenia Ministra Energii, ponieważ przebiegają one przez

duńską tzw. wyłączną strefę ekonomiczną (poza wodami terytorialnymi). Dla tych tras

wymagane jest jedynie wykazanie, że projekt nie będzie miał negatywnego wpływu na

środowisko. Warto podkreślić, że duński regulator nie wydał, jak na razie, decyzji

w tym zakresie, dla żadnej z alternatywnych tras.



Zmiany na europejskim rynku gazu– znaczenie Nord Stream 2
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Istnieje ryzyko, że gazociągi Nord Stream 1, OPAL, Nord Stream 2 i EUGAL, jak

również planowany Turkish Stream, pozwolą na wyłączenie albo bardzo istotne

ograniczenie dotychczasowych tras przesyłu gazu, wiodących przez gazociąg

jamalski (w tym przez Polskę) oraz przez Ukrainę.

W związku z tym, na przełomie 2019 i 2020 r. można się spodziewać

istotnych zmian na europejskim rynku gazu, które mogą przyczynić się do

wzrostu znaczenia dostaw gazu LNG do krajów UE.

Źródło: Russian gas transit through Ukraine after Nord Stream 2: scenario analysis; Ukrainian Centre for European Poliсy, 2018.

Potencjalne szlaki tranzytu gazu z Rosji w kierunku Europy

Źródło: https://agsi.gie.eu/#/

Poziom napełnienia podziemnych magazynów gazu w Europie

Kraj
22.09.2019 22.09.2018

TWh % TWh %

Niemcy 220,7987 97,14 183,1592 78,77

Austria 92,1525 99,26 61,6201 66,82

Węgry 65,6763 94,31 46,5960 68,80

Słowacja 41,5241 97,59 23,6523 60,01

Czechy 35,980 99,38 30,3311 87,08



Spór dotyczący gazociągu OPAL
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Gazociąg OPAL stanowi przedłużenie podmorskiego gazociągu Nord Stream 1.

Przed 2016 r. przedsiębiorstwo dominujące nie było uprawnione do rezerwacji w ciągu roku, więcej niż 50%

przepustowości gazociągu OPAL na granicy czeskiej (na punkcie wyjścia Brandov). Pułap 50% mógł zostać

przekroczony tylko pod warunkiem, że przedsiębiorstwo dominujące zaoferowało rynkowi 3 mld m3 gazu na gazociągu

OPAL, w otwartym, przejrzystym i niedyskryminacyjnym postępowaniu (program uwalniania zdolności przesyłowych).

Gazprom nie uruchomił programu uwalniania zdolności przesyłowych, a zatem mógł korzystać maksymalnie z 50%

przepustowości OPAL.

W 2016 r. powyższa zasada została zmieniona przez niemieckiego regulatora, za zgodą uzyskaną od Komisji Europejskiej (w

zaskarżonej decyzji). Od tego czasu, pozostałe 50% przepustowości, mogło być oferowane przez operatora OPAL w drodze

aukcji. Gazprom uzyskał zatem możliwość rezerwacji ponad 50% przepustowości OPAL w drodze aukcji, co w praktyce

oznaczało nieograniczoną możliwość wykorzystywania OPAL przez Gazprom.

Polski rząd złożył skargę do Sądu Unii Europejskiej na decyzję Komisji Europejskiej, żądając stwierdzenia jej nieważności ze

względu m.in. na naruszenie art. 36 dyrektywy gazowej oraz zasady solidarności.

10 września 2019 r. Sąd wydał wyrok, na mocy którego uchylił decyzję Komisji Europejskiej, a zatem przywrócone

zostało pierwotne ograniczenie, zgodnie z którym Gazprom jako przedsiębiorstwo dominujące, może korzystać

maksymalnie z 50% przepustowości OPAL, a pułap ten może zostać przekroczony jedynie wtedy, gdy zaoferuje rynkowi 3

mld m3 gazu na gazociągu OPAL w programie uwalniania zdolności.

Źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 

https://www.osw.waw.pl
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Źródło: 2019 World LNG Report – International Gas Union

Źródło: -Energy in Depth, Report: The United States Will Be The World’s Top Lng Exporter In The Next Five Years, JUN. 10, 2019

https://www.energyindepth.org/report-the-united-states-will-be-the-worlds-top-lng-exporter-in-the-next-five-years/

Eksport LNG przez głównych światowych eksporterów (w mld m3) Eksport LNG w 2018 przez poszczególne kraje świata (w mln ton)

Najwięksi eksporterzy LNG na świecie



Najwięksi eksporterzy LNG na świecie

9

• Liderami w światowym eksporcie LNG są obecnie Katar, Australia i Stany

Zjednoczone.

• Największym z nich obecnie jest Katar, który w 2018 r. eksportował 78,7 mln t LNG (co w

przeliczeniu na mld m3 gazu, przy przyjęciu, że

1 mld m3 gazu ziemnego to 0,73 mln t, LNG daje wartość 107,8 mld m3 gazu). Wszystko

wskazuje na to, że w kolejnych latach Katar utrzyma eksport gazu na tym poziomie.

• Na drugim miejscu znajduje się Australia, która w 2018 r. eksportowała 68,6 mln t LNG

(93,97 mld m3 gazu ziemnego). Przy czym poziom australijskiego eksportu LNG stale

wzrasta.

• Trzecim co do wielkości eksporterem LNG są Stany Zjednoczone, które wyprzedziły

Malezję (Malezja znajdowała się w 2018 r. na trzecim miejscu, przy eksporcie na

poziomie 24,5 mln t LNG, tj. 33,56 mld m3 gazu ziemnego). Zgodnie z przewidywaniami

analityków, do 2025 r. poziom eksportu LNG ze Stanów Zjednoczonych znacznie

wzrośnie, co pozwoli na wyprzedzenie zarówno Australii jak i Kataru.

• W konsekwencji Stany Zjednoczone w najbliższych latach staną się

prawdopodobnie największym eksporterem LNG na świecie.

Terminale LNG w Australii

Źródło: U.S. Energy Information Administration, https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=40853

Infrastruktura LNG w Katarze 

Źródło: EveryCSRReport.com: https://www.everycrsreport.com/reports/R44533.html



USA jako eksporter LNG  
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Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze strony internetowej The U.S. Energy Information Administration: 

https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_expc_s1_a.htm

Obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych działa 5 terminali LNG:

• Sabine Pass – działający od lutego 2016 r.,

• Cove Point – działający od marca 2018 r.,

• Corpus Christi – działający od grudnia 2018 r.,

• Cameron – działający od maja 2019 r.

• Freeport – działający od września 2019 r.

W ramach wskazanych wyżej 5 terminali LNG, działa w sumie 10 instalacji

skraplających. Przewiduje się, że do roku 2021 w Stanach Zjednoczonych będzie 6

czynnych terminali LNG (w najbliższym czasie uruchomiony zostanie terminal Elba

Island), w ramach których działało będzie 25 instalacji skraplających. Do roku 2025 r.

powinny zostać uruchomione dodatkowo terminale Golden Pass oraz Calcasieu Pass.

* Final Investment Decision
Źródło: mapa ze strony internetowej The U.S. Energy Information Administration: 

https://www.eia.gov/naturalgas/weekly/archivenew_ngwu/2019/09_12/

Terminale LNG w Stanach Zjednoczonych

• Zdolność eksportowa LNG Stanów Zjednoczonych wynosi ok. 172 mln m3 gazu dziennie. Zdolność

ta stale rośnie i w 2021 r. może osiągnąć poziom ok. 269 mln m3 gazu dziennie.

• Stany Zjednoczone obecnie eksportują LNG do 36 różnych krajów na świecie, w tym do krajów Unii

Europejskiej.
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Lower Henry Hub results

in lower global LNG prices

Wykres przedstawia stworzoną przez firmę doradczą

Wood Mackenzie prognozę dotyczącą kształtowania się

cen LNG na rynkach światowych w nadchodzących

latach:

• w latach 2019-2021 prognozuje się ogólny spadek

cen LNG wynikający z nadpodaży LNG na świecie

(global oversupply);

• w latach 2021-2024 przewiduje się wzrost cen LNG

w związku ze zmniejszeniem się podaży LNG;

• w latach 2024-2028 ma nastąpić kolejny spadek cen

LNG związany ze zwiększeniem podaży LNG;

• ceny LNG mają się ustabilizować dopiero pod

koniec lat 20-tych.

Z wykresu wynika, że im niższe ceny gazu na Henry

Hub, tym niższe ceny LNG na świecie.

Źródło: Wood Mackenzie. 

Ceny LNG na świecie



Ceny LNG na świecie
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Źródło: Quarterly Gas Review Analysis of Prices and Recent Events, The Oxford Institute for Energy Studies, Czerwiec 2019, s. 2. 

• W latach 2017-2018 Polska odebrała z USA dwa ładunki

LNG.

• W tym okresie ceny gazu LNG importowanego z USA

kształtowały się na niższym poziomie, niż ceny gazu LNG na

giełdzie TTF.

• LNG importowane z USA do Polski w 2017 r. kosztowało

około 4,26 $/Mbtu, natomiast gaz na TTF kosztował w tym

czasie około 5 $/Mbtu. W 2018 r. Polska kupiła od USA LNG

w cenie około 7,12 $/Mbtu, w sytuacji, gdy gaz na TTF

kosztował ponad 8 $/Mbtu.

4,26

7,12

TTF Dostawa LNG z USA do Polski

Cena gazu na TTF w porównaniu do cen gazu eksportowanego z USA do Polski w latach 2017-2018 



Import LNG na świecie 
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Źródło: 2019 World LNG Report – International Gas Union

Najwyższy popyt na LNG odnotowuje się w Azji. Największym

importerem gazu LNG na świecie jest Japonia, która w 2018 r.

importowała ok. 83,2 mln t LNG, co stanowiło ponad 25% całego

światowego importu tego paliwa. Kolejnymi państwami importującymi

największe ilości LNG były Chiny z wynikiem 54,8 mln t oraz Korea

Południowa z wynikiem 44,5 mln t w 2018 r. Import LNG do Japonii,

Chin i Korei Południowej stanowił więc w 2018 r. ponad 50%

całego światowego importu.

Import LNG w 2018 przez poszczególne kraje świata (w mln ton)



Import LNG do Europy

14

W ostatnich latach znacznie wzrósł import

LNG do krajów Unii Europejskiej ze

Stanów Zjednoczonych. Od czasu

pierwszego ładunku, w kwietniu 2016 r.

eksport LNG z USA do krajów Unii

Europejskiej stopniowo się zwiększał, a po

spotkaniu prezydenta Donalda Trumpa

i przewodniczącego KE Jeana-Claude’a

Junckera w lipcu 2018 r. odnotowano wzrost

o 272%. W rezultacie w marcu 2019 r.

odnotowano najwyższy w historii Unii

Europejskiej wolumen handlu LNG między

UE a USA, wynoszący ponad 1,4 mld m3.

Terminale importowe LNG w Europie

Źródło: Publication of King & Spalding: LNG in Europe 2018: An Overview of Import Terminals in Europe; 

Import LNG ze Stanów Zjednoczonych do UE

Źródło: Komisja Europejska – Komunikat prasowy z dnia 9 sierpnia 2018 r.: „Wspólne oświadczenie UE-USA z 

25 lipca: import amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Unii Europejskiej rośnie” 

Najwięksi importerzy LNG w Europie w 2018 r. (w mln t LNG)

Hiszpania-10,8

Francja-8,4

Włochy-6,3

Wielka Brytania-5

Portugalia-2,9

Belgia-2,4

Polska-2

Źródło: opracowanie własne na podstawie 2019 World 

LNG Report – International Gas Union



Dostawy LNG z USA do Polski
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• Polska importuje LNG z Kataru, Norwegii oraz z USA. Import LNG do Polski dynamicznie

rośnie - w 2016 roku LNG stanowiło ok. 8,5% importu, w 2018 roku już ponad 20%.

• Od rozpoczęcia działalności terminalu w Świnoujściu PGNiG odebrało już blisko 70

ładunków LNG o łącznym wolumenie ok. 7,5 mld m3 po regazyfikacji.

• PGNiG początkowo kupowała LNG na rynku spot. Obecnie spółka ta posiada kontrakty

na dostawy amerykańskiego gazu LNG z następującymi przedsiębiorstwami:

➢ Centrica LNG Company – umowa zawarta w dniu 21 listopada 2017 r. na 5 lat.

➢ Venture Global Calcasieu Pass LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG LLC – umowy

zawarte w dniu 17 października 2018 r. na 20 lat - oba kontrakty zapewnią rocznie

łącznie 2 mln ton LNG, co daje po regazyfikacji 2,7 mld m3 gazu.

➢ Cheniere Marketing - umowa zawarta 8 listopada 2018 r. na 24 lata – w ramach tej

umowy amerykańska firma ma dostarczyć do Polski ok. 39 mld m3 gazu ziemnego.

➢ Port Arthur LNG – porozumienie zawarte 26 czerwca 2018 r. - Porozumienie ustala

podstawowe warunki umożliwiające finalizację 20-letniej umowy na zakup do 2 mln ton

LNG rocznie (ok. 2,7 mld m³ po regazyfikacji). Ładunki będą pochodzić z terminalu Port

Arthur LNG, który powstanie w Jefferson County w Teksasie do 2023 r.

• W okresie od lutego 2016 r. do kwietnia 2019 r. Polska odebrała siedem ładunków LNG z

USA. Tylko w roku 2019 było to pięć ładunków. W tym okresie do Polski sprowadzono

ponad 665 mln m3 gazu z USA po regazyfikacji. To stawia Polskę na liście importerów

LNG na dwudziestym miejscu z udziałem w eksporcie na poziomie 1,1%.

Data odprawy z 

terminalu 

eksportującego 

LNG

Nazwa 

eksportera
Dostawca

Nazwa 

gazowca

Nazwa terminalu z 

którego nastąpiła 

odprawa 

Wolumen

gazu 

ziemnego (w 

mln m3)

22.05.2017
Sabine Pass

Liquefaction

LLC Sabine 

Pass 

Liquefaction

Clean 

Ocean

Sabine Pass,

Louisiana
97,4

09.11.2018

Dominion 

Energy Cove 

Point LNG

LP GAIL 

Global

Hoegh

Gallant

Cove Point,

Maryland
91,4

03.01.2019
Sabine Pass

Liquefaction

LLC Sabine 

Pass 

Liquefaction

Hoegh

Gallant

Sabine Pass,

Louisiana
100,6

11.01.2019
Sabine Pass

Liquefaction

LLC Sabine 

Pass 

Liquefaction

Iberica 

Knutsen

Sabine Pass,

Louisiana
82

27.01.2019
Sabine Pass

Liquefaction

LLC Sabine 

Pass 

Liquefaction

Flex 

Rainbow

Sabine Pass,

Louisiana
93

19.03.2019
Sabine Pass

Liquefaction

LLC Sabine 

Pass 

Liquefaction

Gaslog 

Hong 

Kong

Sabine Pass,

Louisiana
104,7

30.04.2019

Dominion 

Energy Cove 

Point LNG

LP ST Cove 

Point LLC

Maran Gas 

Sparta

Cove Point,

Maryland
96,6

Dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych do Polski

Źródło: https://biznesalert.pl/lng-usa-cena-departament-energii-energetyka-gaz/
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Źródło: Polskie LNG S.A. 

• Program Rozbudowy Terminalu LNG, realizowany przez spółkę Polskie LNG S.A. Obejmuje 4 projekty:

1. Dodatkowe instalacje regazyfikacyjne - zwiększające nominalną moc regazyfikacyjną terminalu

do 7,5 mld m3 /rocznie.

2. Dodatkowe nabrzeże statkowe - umożliwiający załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek

LNG (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania.

3. Instalacje przeładunkowe LNG na kolej – rozszerzające zakres świadczonych usług o możliwość 

załadunku kontenerów ISO i cystern kolejowych oraz umożliwiającą  dotarcie do nowych potencjalnych 

klientów.

4. Trzeci zbiornik LNG – zwiększający elastyczność pracy instalacji terminalu LNG oraz zapewniającego

optymalną zdolność procesową składowania surowca.

• Zakończenie prac jest planowane na 2023 r.

Terminal FSRU-Gdańsk:

• FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) – jednostka wyposażona w

pokładowe urządzenia do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego - ma być

zacumowana w Porcie Gdańskim.

• Szacuje się, że FSRU-Gdańsk pozwoli na regazyfikację około 4-8 mld m3

gazu rocznie.

• FSRU-Gdańsk ma być trzecim elementem Bramy Północnej i ma na celu

zwiększenie i ułatwienie eksportu gazu na Ukrainę, Litwę oraz w kierunku

krajów Europy Południowej.

• Postawienie FSRU-Gdańsk jest planowane na lata 2024-2025.

Terminal w Świnoujściu ma obecnie najwyższy spośród 22 lądowych terminali

regazyfikacyjnych w Europie poziom wykorzystania, sięgający ok. 60 % mocy

regazyfikacyjnych. Podczas gdy średnia w Europie to 30%.

W 2018 r. w terminalu rozładowano blisko 2 mln ton, czyli 4,4 mld m3

skroplonego gazu ziemnego.

Przyjęto i rozładowano 23 statki (14 w 2017 r.) ze skroplonym gazem ziemnym.

1794 autocystern (1523 w 2017 r.) wyjechało ze Świnoujścia. Polskie LNG ustanowiło

także w 2018 roku swój wewnętrzny rekord załadunków jednego dnia – było ich 24.

W 2018 r. w terminalu dokonano także pierwszego załadunku gazem skroplonym

ISO-kontenera, coraz popularniejszej, standaryzowanej formy transportu LNG.

Prowadzona rozbudowa terminalu pozwoli zwiększyć średnią roczną

przepustowość z obecnych 5 mld m3 do 7,5 mld m3.

Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i 
FSRU-Gdańsk
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• Budowa terminalu LNG na chorwackiej wyspie Krk stanowi kluczowy

element europejskiego projektu Korytarza Północ–Południe.

• Beneficjentem instrumentu pomocowego jest spółka celowa LNG

Hrvatska, której współwłaścicielami są Hrvatska Elektroprivreda

(chorwacki państwowy operator gazu i energii elektrycznej) oraz

Plinacro (krajowy operator systemu przesyłowego gazu). Operatorzy

posiadają udziały w tej spółce, odpowiednio po 85 % i 15 %.

• Prace rozpoczęły się w kwietniu 2019 r. Ostateczna decyzja

inwestycyjna została podjęta pod koniec stycznia 2019 r.

• Jednostka regazyfikacyjna FSRU, która posłuży jako terminal na wyspie

Krk, to gazowiec o długości 280 metrów, wysokości 38 metrów

i szerokości 43 metrów.

• FSRU ma osiągać roczną zdolność regazyfikacyjną na poziomie 2,6

mld m3. Planuje się realizację kolejnej fazy projektu - budowę

lądowego obiektu o mocy do 7 mld m3 gazu rocznie.

• Planowane zakończenie inwestycji – styczeń 2021.

• Terminal LNG będzie dostarczał gaz do chorwackiej krajowej sieci

przesyłowej, za pośrednictwem której surowiec może być przesyłany

do Słowenii, Włoch, Węgier a także do innych krajów spoza UE, takich

jak Serbia i Czarnogóra.

Źródło: https://energyindustryreview.com/analysis/clearing-up-energy-war-in-europe/

Terminal LNG Krk (FSRU)



Dyrektywa gazowa - interkonektor
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• W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca

2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego

i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (Dyrektywa Gazowa) z dniem 23 maja

2019 r. zmieniona została definicja połączenia wzajemnego

(interkonektora).

• „Połączenie wzajemne” oznacza obecnie „linię przesyłową przebiegającą przez

granicę lub łączącą obie strony granicy między państwami członkowskimi, która

ma na celu połączenie krajowego systemu przesyłowego tych państw

członkowskich lub linię przesyłową między państwem członkowskim

a państwem trzecim do terytorium państw członkowskich lub morza

terytorialnego tego państwa członkowskiego.”

• Wcześniej, „połączenie wzajemne” oznaczało „linię przesyłową przekraczającą

granicę między państwami członkowskimi wyłącznie w celu połączenia

krajowych systemów przesyłowych tych państw członkowskich.”

• Regulatorzy z Węgier, Polski, Rumunii, Bułgarii i Grecji podpisali deklarację, na

mocy której do interkonektorów z Ukrainą zastosowanie znajdą przepisy UE

(pod warunkiem wdrożenia tych przepisów przez Ukrainę). Regulator słowacki

odmówił podpisania deklaracji.

Źródło: https://transparency.entsog.eu/ 



Reforma ukraińskiego rynku gazu - dostosowanie regulacji ukraińskich 
do wymogów UE
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EU
UA

Dostosowanie ukraińskiego rynku gazu do standardów unijnych obejmuje:

• Unbundling:

✓ Ukraina pracuje nad wydzieleniem niezależnego Operatora Systemu Przesyłowego zgodnie z wymogami Trzeciego Pakietu Energetycznego UE,

✓ 18 września 2019 r. rząd Ukrainy zatwierdził plan unbundlingu spółki Naftogaz w modelu ISO,

✓ rząd przekazał Ministerstwu Finansów Ukrainy uprawnienia do zarządzania 100% akcji spółki akcyjnej Sieci Przesyłowe Ukrainy (MGU), w celu (1) zapewnienia

niezależności nowego operatora od Naftogazu oraz (2) pełnego oddzielenia działalności w zakresie transportu gazu od działalności wydobywczej i dostaw,

✓ planowane zakończenie procesu unbundlingu – do 1 stycznia 2020 r .

• Aktualizację kodeksów sieciowych, zwłaszcza Kodeksu GTS, do standardów Wspólnoty Energetycznej. 

• Przejście z bilansowania miesięcznego na bilansowanie dobowe. 

• Uruchomienie systemu aukcyjnego.

Ukraina jest stowarzyszona z UE na podstawie Układu o Stowarzyszeniu (od marca 2014 r. w części politycznej i od

czerwca 2014 r. w części handlowej).

Jednym z celów Układu o Stowarzyszeniu zawartego w dziedzinie energii jest zacieśnienie współpracy energetycznej

poprzez wdrożenie Traktatu o Wspólnocie Energetycznej.

Ukraina w obu traktatach zobowiązała się do stopniowego zbliżania swojego ustawodawstwa (m.in. w sektorze

gazowym) do przepisów Unii Europejskiej (zawartych w Traktacie o Wspólnocie Energetycznej i powtórzonych

w załączniku XXVII do Układu o Stowarzyszeniu).

Ukraina zaimplementowała już dyrektywę gazową 2009/73 i Rozporządzenie 715/2009 i była zobowiązana do

wdrożenia następujących kodeksów sieci:

a) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/703 (NC INT) i załącznika 1 do Rozporządzenia 715/2009 (Rozporządzenie

CMP) do dnia 1 października 2018 r.;

b) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 (NC CAM) w ciągu 9 miesięcy od dnia 28 listopada 2018 r.;

c) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 (NC TAR) w ciągu 9 miesięcy od dnia 28 listopada 2018 r.



Produkcja i zużycie gazu ziemnego na Ukrainie
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Źródło: MONITORING RESULTS – functioning of the natural gas market for the first quarter of 2019, National Energy and Utilities Regulatory Commison, Ukraine and Naftogaz Europe: https://naftogaz-europe.com/article/en/NaturalGasSuppliestoUkraine
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Interkonektor Polska-Ukraina
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Pomiędzy Polską a Ukrainą istnieją obecnie dwa interkonektory – fizyczny punkt wejścia w Drozdowiczach oraz fizyczny punkt

wyjścia w Hermanowicach.

Drozdowicze stanowią tylko punkt wejścia do systemu przesyłowego, tj. umożliwiają przesył gazu z Ukrainy do Polski;

przepustowość - 4,4 mld m3.

Hermanowice stanowią tylko punkt wyjścia z systemu przesyłowego, tj. umożliwiają przesył gazu z Polski na Ukrainę;

przepustowość - 1,9 mld m3.

Przesył gazu z Polski w kierunku Ukrainy w punkcie wyjścia Hermanowice odbywa się na zasadach przerywanych

warunkowo ciągłych - wykorzystanie zdolności przesyłowych zależy od tego, czy istnieje fizyczny przepływ gazu w przeciwnym

kierunku.

Oznacza to, że obecnie transport gazu z Polski w kierunku Ukrainy w punkcie wyjścia Hermanowice możliwy jest jedynie wtedy,

gdy gaz jest przesyłany z Ukrainy w kierunku Polski w punkcie wejścia Drozdowicze.

Wstrzymanie importu gazu w punkcie Drozdowicze skutkuje koniecznością wstrzymania eksportu w punkcie Hermanowice.

Planowane połączenie gazowe Polska-Ukraina zakłada budowę nowego gazociągu pomiędzy węzłami Hermanowice na

terytorium Polski i Bliche Volytsia - Granica na terytorium Ukrainy.

Parametry gazociągu:

✓ łączna długość gazociągu po polskiej i ukraińskiej stronie - ok 112 km.

✓ długość polskiej części gazociągu – od węzła gazowego w Hermanowicach w gminie Przemyśl do granicy państwa - ok. 1,5 km,

✓ średnica - 1000 mm,

✓ maksymalne ciśnienie robocze - 8,4 MPa.

✓ przepustowość - 5-8 mld m3/r w kierunku Ukrainy i 5-7 mld m3/r  w kierunku Polski.

Inerkonektor ma stanowić element Korytarza Północ-Południe. 

CEL: dywersyfikacja źródeł dostaw gazu dla Ukrainy oraz dalsza integracja systemów przesyłowych i rynków gazu w 

regionie Europy Wschodniej. 

W celu maksymalnego wykorzystania potencjału planowanego połączenia konieczne jest podjęcie:

- rozbudowy tłoczni w Strachocinie.

- rozbudowy całego systemu przesyłowego w Polsce.

✓ zwiększenie zdolności eksportowych

✓ utworzenie warunków do zwiększania stopnia wykorzystania

zdolności przesyłowych systemu przesyłowego

✓ możliwość przesyłania gazu z terminalu LNG w Świnoujściu

✓ uzyskanie dostępu do magazynów gazu na Ukrainie

✓ utworzenie korytarza transportowego wspomagającego integrację

regionalnego rynku gazu ziemnego

✓ zwiększenie wolumenu zintegrowanego rynku gazu w regionie

Źródło: Gaz-System S.A.
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